Koorkerkgemeenschap Middelburg
Orde van Dienst zondag 28 oktober 2018,
Thema:
“Geloven in vrijheid.
Durf je het aan?”

Voorganger:
Gastheer:
Organist:
Koster:
Lezingen:

ds. Joep de Valk
Bob Viveen
Mathieu Meijs
Gert Kooiman
Krina Wattel

ORGELSPEL / WELKOM
AANVANGSLIED: we zingen staande lied 848: 1 t/m 4

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3.De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstanddoet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
VOTUM EN GROET
ANTWOORDLIED: (wijze psalm 134)

Tot U God is ons hart gericht
Hier zijn wij open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilt’en strijd
Kom tot ons Eeuw’ge in de tijd.
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we gaan zitten

INLEIDING / STILTE / GEBED
WE ZINGEN lied “Heb ik uw stem gehoord?”
Tekst Els Plantinga, mel. Lied 321

1 Heb ik uw stem goed gehoord,
heb ik uw woord wel begrepen?
Iedere dag ga ik voort,
maar ben niet zeker waarheen.
2 Twijfel heeft mij overmand,
ergernis houdt me gevangen.
Is er geen liefdes-verband
of heerst slechts eigen belang?
3 Staan wij wel eerlijk voor U?
Durven wij open en bloot zijn?
Wij sluiten angstig ons af,
bang voor de strijd en de pijn.
4 Door vele vragen verward
hopen wij diep op een antwoord.
Geef ons geduld in ons hart,
moed om Uw woord te verstaan.
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LEZINGEN: De roeping van Mozes, eerste deel: Exodus 3, 1-19
KORT ORGELSPEL

De roeping van Mozes, tweede deel: Exodus 4, 1-5.10-17

WE ZINGEN lied “God die ons ooit bevrijdde”
Tekst: Sytze de Vries, mel. T. Roosjen
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2. Gij zijt ons bijgebleven! Met vrijheid
om te leven hebt Gij God, ons bedacht.
Die weldaad te gedenken is levensruim –
te schenken wie rechteloos wordt omgebracht.
6. Wees dan omlaag gebeden, gij gouden
stad van vrede en anker u op aard.
Jerusalem, wij dromen van u als on –
derkomen waar God ons voor de dood bewaart!

OVERDENKING
STILTE, overgaand in ORGELSPEL
VOORBEDEN. Na de voorbeden 2x:

Eeuw ige

God, wij bidden u ver - hoor ons

Meditatieve stilte, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
MEDEDELINGEN
INZAMELING GAVEN, tijdens voorspel van het slotlied

Rode zak:
Diaconie
Blauwe zak: Koorkerkgemeenschap
WE ZINGEN STAANDE ONS SLOTLIED: Ierse zegenbede 2x
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AFSCHEID EN ZEGEN

de gemeente antwoordt met een gezongen

ORGELSPEL

Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
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Onze diensten zijn te beluisteren via: http://www.koorkerk.nl en daarna naar
kerkdiensten en terugluisteren
voor de liturgie: http://www.koorkerk.nl en daarna kerkdiensten en teruglezen
Live beluisteren of terugluisteren ook mogelijk via www.kerkomroep.nl en volg
daarna instructies. Koorkerk vermelden is al voldoende bij ‘Vind uw kerk’
CD bestellen bij : Joop Tillema tel. 0118 62 68 92 of via e-mail:
cdkoorkerk@gmail.com.
Kosten € 4,= over te maken naar
IBAN NL52INGB0000218595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap

Telefoon Koorkerk: 0118 61 37 57
Volgende vieringen/activiteiten:
4 november:
11 november:
18 november:
25 november:
2 december:
9 december:
16 december:

ds. Ineke de Feijter, Gedachtenisdienst
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Aleida Post
ds. Monique van Zoest,
Dienst van Woord en Tafel
Reverend Dirk van Leeuwen
ds. Tina Geels
1ste Advent, ds. Ineke de Feijter,
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Aleida Post
ds. Tjaard Barnard
Reverend Dirk van Leeuwen
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